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Os novos alunos foram recepcionados na noite da última segunda-feira, no cerimonial
Itamaraty Hall

Na noite da última segunda-feira, dia 03, a FAESA recepcionou seus novos alunos com uma aula inaugural
no cerimonial Itamaraty Hall, em Vitória. Os mais de 1.800 universitários, aprovados no vestibular de final
de ano, tiveram a oportunidade de conhecer um pouco do universo FAESA.

Um vídeo institucional apresentou aos ingressantes alguns dos projetos desenvolvidos por alunos, como
FAESA Baja, Brincarte, Leve Amor, entre outros.

Em seguida, o superintendente institucional da FAESA, professor Alexandre Nunes Theodoro, deu as boas
vindas aos calouros, falando da importância de escolher uma das 10 melhores faculdades do País.

Ele falou também sobre identidade, que hoje os calouros são chamados de universitários, mas que ao
termino do curso serão administradores, psicólogos, jornalistas, engenheiros, entre outros profissionais, e
que essa identidade se forma por meio da dedicação de cada um e do envolvimento no desenrolar do curso.

Professor Alexandre agradeceu aos universitários, que gentilmente cederam suas fotos para o
desenvolvimento da campanha de bem-vindo. Agradeceu também aos presentes, alunos e familiares, por
terem escolhido a FAESA, uma instituição de vanguarda que, há 42 anos se dedica à educação, trabalhando
com inovação.

Alexandre concluiu sua fala desejando que cada ingressante viva este momento e seja feliz, lembrando que
cada êxito só é possível com muito esforço e disciplina.

Palestra

Durante a solenidade de acolhimento a comunicóloga Leila Ferraz ministrou a palestra “Você faz
acontecer! Carreira e felicidade é possível”, que trouxe uma reflexão aos alunos sobre a importância de
escolher a carreira profissional com base no autoconhecimento, nas aptidões, valores e conhecendo suas
limitações, para ultrapassá-las, e analisando o mercado para traçar um plano para atingir seus objetivos.

“Atualmente não se contrata mais mão de obra e sim pessoas inteiras, mas para isso vocês precisam
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escolher bem o que vão fazer para serem profissionais completos. É preciso saber qual é o seu propósito no
mundo, o poder de escolha está nas mãos de cada um de vocês”, destacou Leila.

Ela concluiu sua fala ressaltando que a chave do sucesso é a paixão pela carreira, pois assim é possível fazer
as coisas acontecerem. Ferraz aconselhou aos universitários a compartilharem seus sonhos com a
instituição, com os professores e lembrou que futuro e felicidade não combinam com preguiça e
desinteresse.

Veteranos

Três veteranos também participaram da aula inaugural: Eduardo Freicho e Bruna Maria, ambos
estudantes de Jornalismo, foram os mestres de cerimônia, enquanto o aluno Rafael Martins, foi à atração
do projeto musical Talentos em Foco.

Depoimento dos novos alunos

“Escolhi a FAESA por conta da nota do Enade, o curso tem a maior nota do Estado. Minha família também
quis que eu viesse para FAESA, pois todos gostam muita da estrutura da instituição, então eu preferi
estudar aqui. E decidi pelo Direito, pois minha mãe também é da área e como sempre gostei de ler, achei
que seria a profissão ideal para mim”.

Naara Puppin, 17 anos, Direito.

“Gosto muito de me comunicar, tenho certeza que o Jornalismo é minha vocação e optei pela FAESA por
ser a melhor faculdade de Jornalismo do Espírito Santo, com a melhor nota do Enade. Por ser uma boa
faculdade no Estado, acredito que isso conte no mercado de trabalho”.

Larissa Agnez de Oliveira, 18 anos, Jornalismo.

“Antes eu fazia Engenharia da Computação e decidi mudar de curso, conversando com meus professores
eles me disseram que se fosse para mudar de curso e de instituição o ideal seria a FAESA. Aceitei a
indicação, acho que a estrutura vai me atender e mudei para a FAESA”.

Walid Arnous Alves, 20 anos.

Veja a galeria de fotos do evento:
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Texto: Sthefânia Rodrigues e Nathália Esteves
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